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November 2018 

TEKNISK DATABLAD 
 

Thermelt Knastfyld 134 
 
 
Thermelt Knastfyld 134 er et fyldstof baseret på polyamid. Thermelt Knastfyld 134 har en kort størkningstid og er specielt udviklet til 

træindustrien og anvendes i en bred vifte af segmenter inden for træ, som fx vinduer/døre, gulve, møbler etc.  

 

Thermelt Knastfyld har en unik vedhæftning til alle former for træ (fyr, bøg, eg, etc). Thermelt Knastfyld 134 er et unikt reparationsprodukt 

til træ, da produktet er stærkt og fleksibelt på samme tid, hvilket gør det perfekt til at reparere knaster, revner og andre skader i træ. Thermelt 

Knastfyld 134 accepterer alle former for efterbehandling, fx olie, lak, maling, etc. Thermelt Knastfyld 134 er også velegnet til brug i 

vinduesbranchen, da den accepterer vac væsker. Thermelt Knastfyld 134 kan benyttes både før- og efter vac imprægnering. Thermelt 

Knastfyld 134 kan både bruges til indendørs samt udendørs reparationer.  

 
 

UDFORMNING 
 

* Ekstruderet form 12mm 
* Granulat 

 
 
FYSISKE SPECIFIKATIONER 
 

 * Farve ........................................  Mange farver: Råhvid, Ask, Fyr, Lys fyr, Knast, Eg, Valnød, 
Kirsebær, Mahogni, Sort, Grå, Gråbrun, Sølv, Gul 

* Vægtfylde ................................  ~1 @23C° 
* Blødgøringspunkt ....................  120-130ºC 
* Forlængelse ved 23ºC ..............  100-200 % 
* Strækstyrke ved 23ºC ..............  > 6 MPa 
* Åbningstid ...............................  10-40 sek. 
* MAL-kode ................................  00-3 (1993) 
 
 
ANVENDELSE 

 

* Anbefalet arbejdstemperatur 160-180C. 
* Knastfylderen ”skydes” ned i skaden med en limpistol. 
* Reparationen køles ned med et kølejern et kort øjeblik. 
* Når kold, fjern overskydende fylder med et skære- eller stemmejern inden pudsning. 
* Efter pudsning er reparationen klar til efterbehandling. 

 
 
VIGTIGT! 
 

* Posen skal lukkes og forsegles grundigt, så Thermelt Knastfyld 134 stængerne ikke udsættes for luft når de lagres.   
 

 
PAKNING 
 

* Industri pose ...................................   9 stænger af 30 cm (totalt 270 cm), Ø12 mm 
* Kompakt pose .................................  8 stænger af 15 cm (totalt 120 cm), Ø12 mm 
 

* 1 kasse industri poser .....................  25 poser 
* 1 kasse kompakt poser ...................  20 poser  
 
* 1 sæk granulat ................................  20 kg  
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TEKNISK DATABLAD 
 

Thermelt Knastfyld 813 
 
 
Thermelt Knastfyld 813 er et fyldstof baseret på polyamid. Thermelt Knastfyld 813 har en kort størkningstid og er specielt udviklet til 

træindustrien og anvendes i en bred vifte af segmenter inden for træ, som fx vinduer/døre, gulve, møbler etc.  

 

Thermelt Knastfyld har en unik vedhæftning til alle former for træ (fyr, bøg, eg, etc). Thermelt Knastfyld 813 er et unikt reparationsprodukt 

til træ, da produktet er stærkt og fleksibelt på samme tid, hvilket gør det perfekt til at reparere knaster, revner og andre skader i træ. Thermelt 

Knastfyld 813 accepterer alle former for efterbehandling, fx olie, lak, maling, etc. Thermelt Knastfyld 813 er også velegnet til brug i 

vinduesbranchen, da den accepterer vac væsker. Thermelt Knastfyld 813 kan benyttes både før- og efter vac imprægnering. Thermelt 

Knastfyld 813 kan både bruges til indendørs samt udendørs reparationer.  

 
 

UDFORMNING 
 

* Ekstruderet form 12mm 
* Granulat 

 
 
FYSISKE SPECIFIKATIONER 
 

* Farve ........................................  Knast, Ask, Fyr, Bøg, Eg, Hvid Ral 9010 
* Vægtfylde ................................  0.98 
* Blødgøringspunkt ....................  120-130ºC 
* Forlængelse ved 23ºC ..............  100-200 % 
* Strækstyrke ved 23ºC ..............  5.5 – 7.0 MPa 
* Åbningstid ...............................  10-40 sek. 
* MAL-kode ................................  00-3 (1993) 
 
 
ANVENDELSE 

 

* Anbefalet arbejdstemperatur 140-180C. 
* Knastfylderen ”skydes” ned i skaden med en limpistol. 
* Reparationen køles ned med et kølejern et kort øjeblik. 
* Når kold, fjern overskydende fylder med et skære- eller stemmejern inden pudsning. 
* Efter pudsning er reparationen klar til efterbehandling. 

 
 
VIGTIGT! 
 

* Posen skal lukkes og forsegles grundigt, så Thermelt Knastfyld 813 stængerne ikke udsættes for luft når de lagres.   
 

 
PAKNING 
 

* Industri pose ...................................   9 stænger af 30 cm (totalt 270 cm), Ø12 mm 
* Kompakt pose .................................  8 stænger af 15 cm (totalt 120 cm), Ø12 mm 
 

* 1 kasse industri poser .....................  25 poser 
* 1 kasse kompakt poser ...................  20 poser  
* 1 sæk granulat ................................  20 kg  


